Seznam pomůcek pro žáky 8.B
1. Český jazyk:
1 ks sešit 544, 2 ks sešit 524 (je možné pokračovat v loňských)
blok A5 linkovaný (trhací) nebo volné linkované listy A5 (na testy)
Čtenářský deník – pokračovat v dosavadním
Pracovní sešity Hravá literatura a Český jazyk pro 8. ročník – objedná škola, cena bude
upřesněna
2. Matematika:
1 ks sešit 540
1 ks sešit 520
1 ks sešit 440
1 ks sešit 444
2 pracovní sešity (cena bude upřesněna)
krátké pravítko, dlouhé pravítko
trojúhelník s ryskou
úhloměr
kružítko + náhradní tuha
2 ks tužka na rýsování a ořezávátko nebo mikrotužka a náhradní tuhy
pastelky
zvýrazňovač
guma
3. Angličtina:
pracovní sešit cca 250,- Kč (v ceně je CD a vstupový kód na online procvičování)
další sešity se liší pro skupiny podle vyučující:
a. skupina M. Korešové: 1 ks malý sešitek (slovníček), 1 ks sešit 524
b. skupina L. Krylové: 2 ks sešit č. 544
c. skupina K. Platt: 2 ks sešit 544
4. Němčina:
pracovní sešit cca 140,- Kč
a. skupina H. Černé: 2 ks sešit 544 + obaly
b. skupina K. Platt: 2 ks sešit 544
5. Ruština:
sešit 644 (slovníček)
2 ks sešit 524
6. Dějepis:
sešit 544 (může být z loňského roku)
7. Zeměpis:
sešit bez linek – na velikosti nezáleží, lze pokračovat v loňském
8. Fyzika:
bude upřesněno – nastoupí nová vyučující
9. Přírodopis:
sešit bez linek – na velikosti nezáleží, lze pokračovat v loňském
10. Chemie:
sešit 560
11. Občanská výchova:
pracovní sešit – objedná škola, cena bude upřesněna
sešit 544
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12. Výtvarná výchova:
pomůcky budou zakoupeny hromadně – vybírá se částka 300,- Kč na žáka (na celý školní rok),
přinést první vyučovací hodinu
13. Volitelný předmět EKO:
sešit 544
14. Tělesná výchova:
tričko, trenýrky – tepláky, sportovní boty do tělocvičny
15. Informatika:
libovolný sešit (je možné pokračovat ve starším sešitě)
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